
ТАЦРИЗИ
мукарризи расмй ба диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик 

Махмадулло «Шеъри нав ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар 
мабнои манзумахои Нимо Юшид, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва 
Аскар Х^ким)», ки барои дарёфти дарадаи илмии доктори фалсафа 
(РЬ.В)-доктор аз руйи ихтисоси 6Н020900-Шаркд1иносй (6D020902- 

адабиёти форсй) (Душанбе 2022, 193 сах.) пешниход шудааст.

КД били зикр аст, ки бо гузашти замон диккати мухаккикони давон 

ба дараёни пешрафту густариши шеъри нав ва шохахои мухталифи он 
вусъат пайдо мекунад. Хдрчанд т° ба имруз атрофи бисёре аз 
норавшанихои ин падидаи мухими адабиёт корхои арзишманде андом 
шуда, вале боз хам гушахои норавшани он зиёданд. Намунаи чунин 

тахкире диссертатсияи докторант Абдусаломзода Абдумалик 

Махмадулло мебошад, ки ба масъалаи “Шеъри нав ва тахаввули анъанаи 

манзумасарой” дар адабиёти муосири форсй бахшида шудааст. Мавзуе, 

ки то ба хол ба таври васеъ омухта нашуда ва арзиши илмии он муайян 

нагардидааст. Аз ин хотир, вок,еан хам ба чунин баррасихои илмй ниёз 

аст.
Гуфтан лозим аст, ки гарчи дар пайдоиши шеъри нав шоирони 

зиёде сахм гирифтаанд, вале дар адабиётшиносии чахон Нимо Юшидро 
асосгузори шеъри нави форсй шинохтаанд. Вокеан инкилобе, ки Нимо 

Юшид дар манзумасарой ба вудуд овард, кобили омузишу баррасй аст. 
Дар адабиёти муосири Эрону Тодикистон шоирони зиёде бо бахрагирй 

аз шевахои эдодии Нимо манзумахои зиёде сурудаанд.
Абдусаломзода А.М. дуруст кайд мекунад, ки яке аз масъалахои 

камомухташуда дар доираи «шеъри нав» масъалаи навовариест, ки дар 
манзумасарой ё маснависарой дар адабиёти муосир ба вудуд омадааст.
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Диссертант сайъ намуда, ин мавзуъро хаматарафа мавриди баррасй 

карор дихад.
Дар вокеъ тахаввули суннатй манзумасарой ба номи Нимо 

вобаста аст, зеро тахди нуфузи манзумахои у адибони зиёде мисли 
С.Касрой, С.Сипехрй, М.Шахриёр, М.А.Солис бо арузи нимой манзума 
сурудаанд.

Ба чуз ин тарзу шеваи нигориши Нимо дар мачмуъ ба зехнияти 
эчодии шоирони дигар кишвархои форсизабон асар намудааст. 
Докторант бо шумори ин дар тахкикаш мизону дарадаи ин таъсирро дар 
достонхои шоирони муосири тодик, аз чумла МДаноат ва А.Хдким 
мавриди арзёбй карор дода, ки ин чанба аз ахаммияти пажухиш дарак 

медихад.
Ин андеша, ки дар адабиётшиносии Эрону Тодикистон фаъолияти 

адабии Нимо ба таври лозим тахкик шуда ва аксари мухаккикон мисли 
Яхёи Ориянпур, Ризо Бароханй, Мухаммадризо Шафеии Кадканй, 
Абдулхусайни Зарринкуб, Комёр Обидй, Сирус Шамисо, Умар Сафар 

зимни тахкик ба манзумахои Нимо ва Сухроб Сипехрй дахл намудаанд, 
дуруст аст, вале аксари тахкикот ба данбаи мухтавой ва дарунмояхои 

манзумахо мансуб аст. Унсурхои навовариву тачаддуд ва чузъиёти 
дигаргунихое, ки дар эчоди манзумахо ба зухур расида, аз мадди назарй 
мухаккикон дур мондааст.

Матолиби мазкур, махсусан, дар пажухишхои адабиётшиносони 

номй, Хуршеда Отахонова, Аскар Даким, Атохон Сайфуллоев, Худой 
Шарифзода ва дигарон каму беш баррасй шудааст. Дар ин замина ба 
вижа китоби X.Отахонова «Тахаввули жанри достон дар назми муосири 
тодик» (1983) ва маколаи чудогонааш бо номи «Суруши Сталинград»-и 

МДаноат ва баъзе масъалахои достони имруз» кобили диккат аст.

Диссертатсия мукаддима, се боб, хашт фасл, хафт зерфасл, хулоса 

ва номгуйи адабиётро дар бар мегирад. Дар навбати худ хар яке аз 
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зерфаслдо ба пахду^ои мухталифи мавзуи асосй дахл намуда, мухтавои 

корро аз лидози мундаридаву санад ганй гардонидааст.

Диссертант дар мудаддима равиши кори илмии худ ва дадафдои 

асосии пажудиши мавзуи мавриди назарро муайян сохтааст. Дар робита 

ба ин, дар боби аввал, ки “Нимо ва тахаввули шеъри форсй” унвон 

гирифтааст, мудаддид масъаладои пайдоиш ва ташаккули шеъри нави 

форсй, пешгомони шеъри нав, надши Нимо дар тахаввули 

манзумасароиро мавриди баррасй дарор додааст. Боби мазкурро 

метавон боби мудаддимавй ё заминавй номид, ки шомили се фасл ва ду 

зерфасл мебошад.

Дар ин боб ба дидгоххои Нимо дар атрофи сабабу заминахои 
тахаввули шеваи кори халлодона, тахлили манзумахои навпардозонаи 
шоир «Афсона» ва «Мурти омин»; таъйини шабохату тафовутхои 
манзумахои Нимо бо маснавихои дадим диддати хос дода шудааст.

Махсусан ба манзумаи нахустини Нимо дар заминай навсарой 
«Афсона», ди номи Ниморо забонзади мардум намуд, таваччухи хос 
мабзул гардидааст. Водеан ин манзумаи Нимо дар адабиёти муосири 
точик низ таъсири амиде дошта ва борхо дар хамоишу анчуманхои илмй 
мавриди тахдиду арзёбй дарор гирифтааст.

Асоситарин хусусияти ин манзума ба адидаи Абдусаломзода А.М. 

корбурди равиши муколама ё диалог, гуфтугуи озод ва табий дар 
манзума буд.. Худи Нимо муътадид буд, чунин сохторе барои шоир 

озодиро дар тулонй кардани мавзуи манзума ба вучуд меорад Мадсади 
нихоии шоир наздид дардани шеър бо наср буд.

Диссертант изхор дошта, ки вазни «Афсона» дар бахри мутадорик 
аст, ки арузи суннатй аст ва пеш аз шоир адибони дигаре монанди М. 
Бахор, Орифи КДзвинй, Мирзо Хдбиби Хуросонй аз он истифода 
бурдаанд.
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Аммо мухимтарин кадами шоир дар эдоди манзума инкилоби у дар 
мазмуну мухтавои шеър буд. Нимо акида дошт, ки адибони пешин 
аксаран шоирони пешин дар бораи мавзуъхои мавриди назарашон ба 
таври умумй сухбат мекарданд. Шоир ин анъанаро шикает ва ба шеъри 
муосир хусуссияти махалли бахшид. Тавре ки аз натидахои диссертант 
бармеояд, манзумаи «Афсона» хар мухотаберо мадбур месозад, ки 
перомуни рози хастй, масоили умумибашарй андеша кунад.

Боби дуюми рисола “Нигохе ба манзумахои пайравони мактаби 

Нимо” номгузорй шудааст. Он аз ду фасл ва панд зерфасл фарохам 

омадааст. Дар боби мазкур масъалахои таъсирпазирии шоирони муосир 

Сиёвуши Касрой, Сухроби Сипехрй ва мактаби хунарии Нимо, устураи 

«Ораши камонгир» дар адаби форсй, бозтоби чехраи Ораш дар 
манзумаи “Ораши камонгир”, манзумаи “Мухраи сурх” ва манзумахои 

«Садойи пойи об» ва «Мусофир»-и Сухроби Сипехрй мавриди баррасй 

карор гирифтааст. Бояд гуфт, ки «Мухраи сурх» манзумаи дувуми шоир 

С. Касрой аст, ки дар даврони солхурдагии мавсуф дар гурбат таълиф 
гардидааст. Омузиши дидгоххои мухаккикон муаллифро ба ин натида 
расонида, ки “Мухраи сурх” бозофаринаи достони “Рустаму Сухроб”-и 
“Шохнома”-и Фирдавсй мебошад, ки бар асоси арузи нимой сохта 
шудааст. Касрой бо эдоди ин манзума хостааст монандиву шабохатхои 
рузгори худро бо фаъолияти сухроб мукоиса намояд. Ба хонанда собит 
созад, ки сабуксарй иштибоху хатто, ки аксар бо иллати давониву 
беандешагй, cap мезанад, ди окибатхои нохушоянде метавонад дошта 
бошад. Мухимтарин бардастагии ин манзума диди тозаи шоир ва 
тасвирхои хазорранги он махсуб мешавад.

Боби сеюми диссертатсия «Мактаби хунарии Нимо ва шеъри 
муосири тодик» ном дошта, фарогири чахор зерфасл аст. Зерфасли аввал 
ба тахкики масъалахои марбут ба таъсирпазирии шоирони тодик аз 
шеъри нави Эрон ва махсусан шеъри Нимо бахшида шуда, хамчунин 
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заминахои пайдоиши шеъри нави тоник дар ибтидои асри XX мавриди 
тахлилу арзёбй карор гирифтааст.

Дар бахшхои дигар, барои равшан шудани масъала атрофи жанри 
маснавй ва хусуссиятхои он дар адабиёти классикй сухан рафтааст. Дар 
ин кисмати диссертатсия аввалан пермуни маснавихое сухан рафта, ки 
дар колаби маснавихои суннатй эцод шудаанд. Аз чумла перомуни 
маснавихои Мирзо Турсунзода “Писари Ватан”, “Садои Осиё”, 
достонхои А.Лохутй “Достони Кремл”, “Мо зафар хохем кард” 
маълумот дода шудааст. Нихоят дар зерфасли охирини боби мазкур ба 
масъалаи таъсирпазирии шоирони точик аз шеъри муосири Эрон 
пардохтааст. Ба сифати шохид маснавихои МДаноат махсусан достони 
“Мавчхои Днепр”, “Китобхои захмин”, “Суруши Сталинград” ба 

' риштаи тахкик кашида шудаанд. Ба акидаи диссертант дар тахаввули 
шеваи манзумасарой накши устод Муъмин Кдноат бисёр арзишманд аст. 
Шоире дигаре, ки манзумааш ба сифати мисол тахкик шудааст, А.Хдким 
мебошад. Хдрчанд андешахои диссертант атрофи манзумаи у “Санги 
ман-алмос” духураанд.

Кдйд кардан лозим аст, ки шинохти масоили тахкик диссертантро 
ба натичахои матлуб овардааст. Аз диди у бо зухури «Афсона»-и Нимо 
тахаввули жанри манзума дар адабиёти муосир огоз гардид, зеро зарфияту 
имконот- ва озодие, ки сохторй манзумаи Нимо дошт, дар жанрхои дигар 
дида намешуд. Сахми манзумахои Нимо махсусан «Афсона» ва «Мурги 
омин» дар инкишофи минбаъдаи манзумасарой бисёр мухим ас г. Ин тарз, 
яъне бо усулу шевахои дигар офаридани манзума дар эчодиёти дигар 
пайравони Нимо махсусан Сиёвуши Касрой идомат пайдо намуд, ки 
намунааш «Ораши камонгир» ва «Мухраи сурх» мебошанд, ки бо вазни 
нимой навишта шудаанд. Дар тахаввули суннатй манзумасарой накши 
манзумахои С. Сипехрй «Садои пойи об» ва «Мусофир» бисёр назаррас 
аст. Бояд гуфт, ки андешахои диссертант перомуни достонхои шоирони 
навпардози точик Муъмин Кдноат ва Аскар Хдким кобили тааммуланд. 
Тавре ки гуфтем дар тахкик аз эчодиёти А.Хдким манзумаи «Санги ман - 
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алмос» тахлилу арзёбй шуда, он хамчун мухимтарин падида дар 
манзумасароии замони истикдол шинохта шудааст. Дуруст хотирнишон 
гардида, ки шоир дар бозтоби матолиби мавриди назар мустакилияти 
камтаре дорад, вале ин шеваро баъдан идома надодааст. Дар поён метавон 
бо итминон метавон гуфт, ки диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик 
Махмадулло дар сатхи баланди илмй таълиф шудааст.

Дар катори мувафаккиятхо дар диссертатсияи баъзе камбуду 
костагихо мавчуд аст, ки зикрашон зарур мебошад:

1. Равшан аст, ки мавзуъи асосй зимни омузишу масъалаи манзума ва 
тахаввули он манзумахои М. Кдноат махсуб мешаванд. Агар чи дар 
диссертатсия дар бораи онхо зикр шуда, вале ба акидаи мо манзумахои 
М.Кдноат ба тахкики васеътар ниёзманданд, зеро тамоми тахаввулу 
тагйири манзумасароиро метавон дар матни онхо пайдо намуд.

2. Дар диссертатсия манзумаи “Санги ман-алмос”-и А.Хдким тахлил шуда 
ва таъсирпазирии у аз манзумахои Сухроби Сипехрй таъкид шудааст.

'' Аммо то он чое ки мо иттилоъ дорем, худи шоир харгиз корашро 
пайравй ва таклид аз дигарон намешуморад. Аз ин ру, хуб буд ин 
масъала бо омузиши андешахои худи шоир тачдиди назар ва баррасй 
гардад.

3. Дар диссертатсия ба андешаи мо хуб мешуд, атрофи манзумахои шоири 
муосир М.А. Солис хам изхори назар мешуд, зеро мавсуф дар ин замина 
манзумахои арзишманде дорад.

Албатта эродхои зикршуда бе хеч вачх арзишу киммати'илмии 
диссертатсияро кам намекунанд.

Дар радифи ин муваффакиятхо дар пажухиши мазкур баъзе 

камбудихо низ ба мушохида мерасанд, ки ислохи онхо дар оянда хусни 

рисоларо тамомият бахшида метавонад:
Диссертатсияи Абдусаломзода Абдумалик Махмадулло «Шеъри 

нав ва тахаввули анъанаи манзумасарой (бар мабнои манзумахои Нимо 
Юшич, Сиёвуши Касрой, Сухроб Сипехрй ва Аскар Хдким)», ки барои 
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дарёфти дарадаи илмии доктори фалсафа (Ph.Dj-доктор аз руйи 

ихтисоси 6П020900-Шарк;шиносй (6Э020902-адабиёти форсй) пешних;од 

гардидааст, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президента Цум^урии Тодикистон давобгуй буда, муаллифи он сазовори 

дарёфти дарадаи илмии номзади илмх;ои филологи мебошад.

Номзади илми филология, 
ассистента кафедраи филологияи 
англиси Донишкадаи давлатии 
забонхои Тодикистон ба номи С.Улугзода.

734190, Чумхурии Тодикистон, 
ш. Душанбе, хиёбони Мухдммадиев 17/6 
Тел: +992939267277
E-mail: rukhshonamansurova@gmail.com 
Сомонаи муассиса: ddzt@ddzt.tj

Имзои ассистента кафедраи филологияи 
англиси Донишкадаи давлатии
забонхои Тодикистон ба номи С.Улугзода. 

Мансурова Р.У.-ро тасдик, мекунам:

Мансурова Р.У.

Мудири шуъбаи кадрхои ДДЗТ 

ба номи С.Улугзода

«^£» декабри соли 2022.

Юсупова Б.
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